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Het vertrek van het  
VK uit de EU 
Op tijd gereed zijn  

Hoewel veel effecten van de uitkomst 
van het Britse Referendum moeilijk 
te voorspellen zijn, kunnen we er 
zeker van zijn dat de wereld van 
warehousing, logistiek en materials 
handling beïnvloed zal worden. Ruari 
McCallion vat de wat we tot nu 
toe weten samen en geeft advies  
over de wijze waarop bedrijven 
zich kunnen voorbereiden op de 
toekomstige uitdagingen.

Locatiekeuze magazijn 
Waar moet ik mijn 
magazijn bouwen?

In een snel veranderende Europees 
logistiek landschap wordt de 
locatiekeuze voor een nieuw magazijn 
steeds complexer. Gian Schiava 
licht de veranderingen, en de redenen 
erachter, toe. Bovendien geeft hij aan 
wat de belangrijkste factoren zijn bij 
het kiezen van een vestigingsplaats en 
type gebouw.

Veiligheid op de bouwplaats
Til veiligheid naar 
een hoger niveau

De bouwplaats is op zichzelf al 
een van de meest risicovolle 
werkomgevingen en voor de 
heftruckchauffeur heeft zij enkele 
extra unieke en dynamische 
uitdagingen om snel en veilig te 
werken. Gay Sutton ontdekt dat 
de oplossing afhankelijk is van een 
grondige planning, streng toezicht, het 
creëren van een veiligheidscultuur en 
het verstrekken van de juiste tools.

Ongediertebestrijding
Ongewenste 
gasten 

Met zoveel mogelijkheden om de 
supply chain binnen te dringen, mag 
een magazijn, distributiecentrum of 
een logistieke operatie het gevaar 
van een plaag ongedierte nooit 
onderschatten. Mark Nicholson 
werkt de financiële gevolgen uit 
van het nalaten van preventieve 
maatregelen en geeft praktisch advies 
over het verminderen van de risico's.

Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

14 - 16 Maart 2017  
INTRALOGISTICS EUROPE
Parijs Noord, Villepinte, Parijs, Frankrijk
www.intralogistics-europe.com

Logistiek en warehousing staan vele veranderingen te wachten. Handling robots, 
automatisch aangestuurde conveyors, AGV’s, drones, interconnectiviteit, 
voice techniek en monitoren op afstand worden onderdeel van het moderne 
magazijn. Het draait allemaal om communicatie als het tijdperk van Logistiek 4.0 
aanbreekt. Deze ontwikkelingen gaan bijdragen aan een hogere productiviteit, 
veiligheid, flexibiliteit en kwaliteit, terwijl het werk voor de medewerkers minder 
zwaar zal worden.

14 - 16 Maart 2017  
SITL PARIS
Paris Expo Porte de Versailles, Parijs, Frankrijk
www.sitl.eu

De SITL Parijs zal alle innovatieve producten en diensten op het gebied van 
goederenvervoer, verzending en de supply chain samenbrengen.
Het is een fantastisch verzamelpunt voor alle professionals uit het transport en 
de logistiek. Bedrijven uit zowel productie, verkoop als distributie vinden hier 
een nieuwe dienstverlener

27 - 29 Juni 2017  
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN: EUROPE
RAI Amsterdam, Nederland 
www.tocevents-europe.com

De TOC Europe is de internationale ontmoetingsplaats voor havenbedrijven, 
verschepers, rederijen, 3PL dienstverleners en verladers. De TOC wordt al 
jarenlang beschouwd als de beste show in zijn klasse door de containerterminal 
bedrijven en hun leveranciers. De tentoonstelling is een showcase voor 
technologie voor havens en terminals en de daarbij behorende werkzaamheden. 
De conferentie richt zich op samenwerking binnen de container supply chain.

Bij de publicatie van deze nieuwste uitgave 
van eureka, is niet alleen het seizoen 
onderhevig aan verandering. Het thema van 

verandering – en de noodzaak voor de materials 
handling professional om daarmee om te gaan – 
staat centraal in onze artikelen.

Voor onze lezers in het VK, en voor iedereen 
die met hen zaken doet, zal de Brexit een grote 
verandering teweegbrengen. Hoewel het volledige 
effect van het vertrek van het VK uit de EU niet 
te voorspellen is, brengt Ruari McCallion alvast 
meer duidelijkheid en geeft hij enkele adviezen ter 
voorbereiding op de nieuwe situatie.

Het sterk veranderende logistieke landschap in 
Europa maakt de locatiekeuze voor een magazijn 
steeds complexer. Gian Schiava legt het HOE en 
WAAROM uit in een artikel over de hotspots in 
Europa en adviezen over de factoren die de keuzes 
over locatie en gebouwsoort beïnvloeden. 

Het veilig werken met een heftruck op een 
bouwplaats wordt extra bemoeilijkt door 
de constante veranderingen in lay-out, de 
bouwactiviteiten, nieuw personeel en de 
weersomstandigheden. Gay Sutton legt ons uit 
dat een zorgvuldige planning noodzakelijk is.

Ongedierte kan een gevaar voor uw 
bedrijfsvoering betekenen, onder meer door 
de toegenomen mogelijkheden voor het 
binnendringen van de supply chain en de 
lagere tolerantie van de klanten als zij besmette 
goederen ontvangen. Mark Nicholson onderzoekt 
de financiële gevolgen van het negeren van 
mogelijke risico’s op ongedierteverspreiding en 
geeft enkele adviezen ter bestrijding. 

Wij hopen dat u deze artikelen interessant zult 
vinden en ontvangen altijd graag uw feedback. Als 
er onderwerpen zijn die u graag in eureka terug 
wilt zien, laat ons dat weten. Stuur een mail naar 
comment@eurekapub.eu of stuur een bericht via 
www.eurekapub.eu.

nummer 

“Archimedes ontdekte 
dat met de kracht van een 
hefboom men de hele 
wereld kon verplaatsen. 
Dit magazine is vernoemd 
naar zijn beroemde 
uitspraak ‘eureka!’ 
letterlijk, ‘ik heb het 
gevonden!” 

Neem ook eens een 

kijkje op de eureka-website 

www.eurekapub.nl 

Hier vindt u ons archief met 

nuttige artikelen. Verder kunt u hier 

commentaar en suggesties voor  

ons blad achterlaten en kunt u  

ideeën voor nieuwe artikelen 

doorgeven.

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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sector – de eerste vier  
als vertegenwoordigster in reserve 
onderdelen voor verschillende 
Europese landen, alvorens  
EAME Manager Marketing 
Communications te worden bij  
Cat Lift Trucks in Nederland.



De uitslag van het Britse referendum was op zijn 
zachtst gezegd onverwacht en heeft een hoop 
onzekerheid gebracht. En dat is iets waar de meeste 

bedrijven niet op zitten te wachten.
De onmiddellijke reactie was onrust op de 

aandelenmarkten, maar toen uiteindelijk bleek dat de wereld 
niet verging, herstelden de koersen zich. Sterker nog, 
in het derde kwartaal van 2016 was een duidelijke groei 
waarneembaar. Echter, de Europese markt zal niet langer 
hetzelfde blijven. Veranderingen zijn op komst.

Het lijkt erop dat de ‘Brexit’ in het eerste of tweede kwartaal 
van 2019 werkelijkheid zal worden. Tot die tijd verandert er 
fundamenteel niets; het VK blijft een lid van de EU totdat de 
Britse regering wetten gaat uitvaardigen om de European 
Communities Act van 1972 en de daaruit voortvloeiende 
wetgeving in te trekken of te wijzigen. Alle bestaande wet- en 
regelgeving blijven tot dan gewoon gelden. 
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Vertrek VK uit de EU

De beslissing van het VK om de EU te verlaten heeft onzekerheid  
in heel Europa gebracht. Ruari McCallion probeert een grip te  
krijgen op de gebeurtenissen.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor warehousing, 
logistiek en materials handling? 

VOORBEREIDEN OP DE BREXIT
Voor het vasteland van Europa veranderd er nog minder. 

Immers, alleen de handel met het VK zal de gevolgen van de 
Brexit gaan voelen.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe eisen
De onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen, en 
nog lang niet voltooid, maar er zijn wel een paar zaken die 
bedrijven kunnen doen om zich voor te bereiden op de 
'nieuwe wereldorde'.

Rond 44% van de export van het Verenigd Koninkrijk gaat 
naar andere EU-landen. Bedrijven met complexe supply chains, 
zoals in de sectoren automotive, luchtverkeer,  ruimtevaart 
en chemie, gaan meemaken dat onderdelen meerdere malen 
een grens overschrijven alvorens ze deel van uitmaken van het 
eindproduct op de assemblagelijn.

Het zal noodzakelijk worden om de kostprijs van de 
geïmporteerde componenten, die in het eindproduct zullen 

Rond 44% van de export 
van het Verenigd Koninkrijk 
gaat naar de EU-landen.
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OVERZICHT  
IMPACT VAN
DE BREXIT 

 
  

Er verandert niets totdat het Verenigd Koninkrijk 
werkelijk de EU verlaat. Dat zal pas na ongeveer 
twee jaar zijn, nadat de 'kennisgeving om te 
vertrekken' werd geactiveerd op grond van 
artikel 50 van het Verdrag van Lissabon

 
  

Als het Verenigd Koninkrijk de interne markt en 
de douane-unie verlaat, dan kunnen belastingen 
op grensoverschrijdende handel opnieuw 
worden geheven

 
  

Ongeacht de uitkomst van de toekomstige 
onderhandelingen zal het 'worst-case scenario' 
voor bedrijven die grensoverschrijdende handel 
drijven bepaald worden door de WTO (World 
Trade Organisation) – deze hanteert veelal 
tarieven van ongeveer 10% 

 
  

Aangezien 30% van de Britse logistiek alleen 
nationaal is, zal de impact op de kostprijzen als 
gevolg van de tarieven  waarschijnlijk minder 
dan 7% bedragen

 
  

De vroegere 'dubbele belasting overeenkomsten’ 
zullen weer verschijnen, aangezien zij ook nooit 
formeel werden ingetrokken (bedrijven met 
grensoverschrijdende handel zullen daardoor 
een zekere mate van bescherming genieten 
tegen dubbele belasting) - echter, het Verenigd 
Koninkrijk heeft deze overeenkomsten met lang 
niet alle landen van de EU

 
  

Certificaten van oorsprong zijn mogelijk weer 
nodig in het handelsverkeer tussen de Britten en 
de EU landen. 

 
  

Een bewijs van de export status kan nodig zijn 
voor sommige landen in de EU

ANALYSEER de handelsstromen in de 
hele EU, kijkt naar het verleden en kijk ook  vooruit - 
ongeveer drie jaar in elke richting

IDENTIFICEER de belangrijkste 
Europese markten en klanten en doet dat ook voor de 
belangrijkste Britse markten en klanten

CONTACT de Belastingdienst voor advies 
en begeleiding, of op zijn minst om contactpunten te 
bepalen voor als de situatie zich begint af te tekenen

BEGIN onderhandelingen met expediteurs 
en ga na hoe een groot aantal kleine transacties 
geconsolideerd kunnen worden tot grotere zendingen

OVERWEEG Authorised Economic 
Operator-status, met name voor complexe, multi-
country supply chains, zoals die in de auto, aero en 
de chemische industrie - het kan self-assessment 
van 'handelswaarde "voor de toepassing van de 
belastingen en tarieven

OVERWEEG opslag in douane entrepots

HERCONFIGUREER het Warehouse 
Management Systeem zodat het rekening  houdt met 
douane en de plicht de status

ZORG ervoor dat IT-systemen zijn uitgerust  
om te gaan met extra papierwerk en nieuwe 
beweging regelgeving

BEREID en plan alternatieve routes voor de 
distributie en levering

BESPREEK met de productieafdelingen  
de mogelijkheid van het aanpassen van de 'productie 
voetafdruk': EU-installaties aan de EU-gebieden  
en het Verenigd Koninkrijk te leveren Rest of the 
World leveren

BEKIJK voor welke medewerkers (die niet-
Britse EU-onderdanen of niet-Britse onderdanen, de 
werkstatus kan veranderen na de Brexit

worden verwerkt, goed in de gaten te houden en te calculeren. 
De reden is duidelijk; er worden op dit moment waarschijnlijk 
geen invoerrechten of andere belastingen op geheven op 
goederen die binnen de EU grenzen vervoerd worden. Maar 
dat zal de Brexit anders zijn.

Er zullen mogelijke nieuwe vrijstellingen komen en het stallen 
van goederen in douane entrepots gaat weer populair worden, 
maar de kans dat het Britse post-Brexit belastingstelsel 
complex ingewikkeld gaat worden, is groot. Bedrijven moeten 
zich er nu al op voorbereiden en de mogelijkheden bekijken 
voordat de tariefmuren weer opgetrokken worden.

Een toenemende complexiteit
"Veel bedrijven verwachten weer de vrijhandelsakkoorden 
zoals in de zeventiger jaren, vooral wat betreft het verkeer 
van goederen," vertelt Bernardine Adkins van Gowling WLG 
Solicitors. "Maar moderne vrijhandelsakkoorden zijn zeer 
complex."

Gelukkig worden professionals in warehouse management, 
logistiek en materials handling niet rechtstreeks betrokken bij 
de complexe onderhandelingen; ze hoeven ‘slechts’ om te 
gaan met de gevolgen. En die zijn genoeg ingewikkeld worden!

"Neem de auto-industrie bijvoorbeeld. Er is veel beweging 
momenteel in het handelsverkeer tussen Mexico en de 
EU", aldus Guy Courtin, Senior Vice-President bij GT 
Nexus en wijst er zo op dat niet alleen de EU-UK handel 
wordt beïnvloed. Het Verenigd Koninkrijk heeft immers 
handelsovereenkomsten via de EU met andere delen van de 
wereld. Ook het onderhandelen over deze kanalen gaat een 
hoop werk met zich meebrengen.

Hoe kan de logistieke sector uitvinden welke maatregelen 
er genomen moeten worden ? Het is waarschijnlijk niet 
verstandig om te wachten op het advies van de overheden en 
er bestaat al genoeg stof om te bestuderen. 

“"Dit is in essentie kwestie van gegevens verzamelen en 
processen bestuderen om aan mogelijke compliance-eisen 
te voldoen. Als zodanig is het niet anders dan de vele 
technologische projecten die elk jaar wereldwijd succesvol 
worden uitgevoerd”, aldus Courtin. "Het kan mogelijk complexer 
zijn dan andere akkoorden, maar afgezien van de politieke 
kwesties rondom de Brexit, is dit, operationeel gezien, een echt 
supply chain probleem. Het kan dus worden opgelost. "

Verzamel, controleer en beheer data
De eerste stap is om de gegevens te verzamelen over de 
goederenbewegingen in de EU; daarmee kan de omvang van 
het project nauwkeurig worden gemeten. De kans bestaat, 
dat er, technologie gezien, een overkoepelende oplossing 
moet komen over de overeengekomen standaarden tussen 
het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Zodra het overzicht gemaakt is, kan de handel 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU soepeler en 
sneller plaatsvinden, ongeacht de regelgeving, de 
douaneformaliteiten en de tariefstructuren. Een integratie 
van financiële (betaal)systemen zorgt er daarna voor dat 
BTW en andere importbetalingen sneller en eenvoudiger 
kunnen worden gemaakt. 

“Het op een intelligente wijze van verzamelen van data 
is alleen mogelijk als organisaties en handelspartners 
onderdeel uitmaken van een integraal netwerk, dat ervoor 
zorgt dat alle leden met elkaar kunnen communiceren en 
samenwerken,” aldus Courtin.

“Een onsamenhangende structuur voor het verzamelen, 
delen en analyseren van gegevens is niet langer acceptabel.” 
Het alternatief voor een open en effectieve samenwerking 
is het beperken of zelfs het afstoppen van de logistieke 
stromen en exporten.

“De angst voor extra beperkingen, zoals toeslagen of 
meer controles op in- en uitgaande goederenstromen, zijn 
legitiem en vormen reden voor bezorgdheid, zowel voor 
bedrijven als politici," benadrukt hij. Dergelijke ingrepen 
zullen het economisch concurrentievermogen van landen 
kunnen aantasten.

Om dergelijke hindernissen te kunnen overwinnen en 
om de winstgevendheid te behouden, zullen er sterke en 
robuuste supply chain nodig zijn, die overzichten in (bijna) 
realtime kunnen geven. 

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

BREXIT
‘TE-DOEN’ 
LIJST

2Veel bedrijven hopen op de terugkeer 
van vrijhandelsakkoorden uit de 
zeventiger Jaren en vooral als het 
gaat over vrij verkeer van goederen.

1

1.     Guy Courtin  
Senior Vicepresident  
van GT Nexus

2.     Bernardine Adkins van 
advocatenkantoor Gowling WLG.



 

 

Parijs

Londen

Oost Midlands

Noord Engeland

Zuidoost Engeland
West Engeland en Wales

Noord Engeland

Bazel

Pan-regionaal Zwitserland

Bologna

München

ZW Tsjechische republiek

Praag

Leipzig/Halle

Noord Polen

West Polen Warschau

Centraal Polen

Krakau Boven Silezië

Pan-regionaal Slovenië
Pan-regionaal Roemenië

Boekarest

Boedapest

Pan-regionaal Slowakije

Pan-regionaal Hongarije

Istanbul

Barcelona

Madrid

Stockholm

Bratislava

Wroclaw
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Locatie magazijn

Voordat beslissingen kunnen worden genomen over de structuur van een 
materials handling activiteit, moet een bedrijf goed nadenken over de locatie 
van het volgende magazijn. De e-commerce heeft het spel voorgoed veranderd 
en de markten en hun bijbehorende supply chain moeten daarin meegaan. 

Gian Schiava onderzoekt enkele recente studies op dit gebied en helpt ons de 
beste logistieke locaties in Europa te ontdekken.

WAAR  
BOU IK MIJN 
MAGAZIJN?
Het hoe en waarom van een 
veranderende Europese  
supply chain

De locatiekeuze voor een nieuw magazijn is al lastig als het 
bedrijf in slechts één land operationeel is. In sommige 
gevallen kiezen bedrijven voor regionale magazijnen met 

ondersteuning van een centraal distributiecentrum. Soms geniet 
één groot nationaal distributiecentrum de voorkeur. 

Deze keuze wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. 
Enkele voorbeelden zijn het product assortiment, de 
infrastructuur, verwachte groei, lokale bouwvoorschriften en 
natuurlijk de kosten en beschikbaarheid van logistiek vastgoed. 
Bovendien kunnen niet alle bedrijven zich een compleet nieuw 
magazijn veroorloven. Het alternatief is de uitbesteding aan 
een 3pl (‘third party logistics’) dienstverlener, die alle logistieke 
werkzaamheden, inclusief voorraad aanvulling en facturatie, 
kunnen overnemen.

Zelfs als het bedrijf alleen lokaal opereert, dan nog is de 
kans groot dat goederen worden geïmporteerd. Deze worden 
bijvoorbeeld in het productieproces verwerkt en maken 
onderdeel uit van de product propositie. Het loont de moeite om 
de nabijheid van havens of vliegvelden in overweging te nemen 
of te onderzoeken hoe goederen naar het magazijn kunnen 
worden vervoerd (weg, rail of lucht). 

Bedrijven die in Europa actief zijn, moet met nog meer zaken 
rekening houden. Wat zijn de beste locaties voor het nieuwe 
magazijn als je in heel Europa actief bent? Welke factoren wegen 
het zwaarst bij het maken van deze keuze? Laten we eens een 
kijkje nemen naar een paar recente onderzoeken en publicaties.

De meest gewilde locaties in Europa
In een onderzoek uit 2016, uitgevoerd door onroerend 
goedbedrijf Prologis, in samenwerking met business 
intelligence leverancier Eyefortransport, worden we 
getrakteerd op een overzicht van de meest populaire logistieke 
locaties in Europa:

Keulen Bonn

Düsseldorf Rijn Ruhrgebied

Frankfurt

Venlo

Brussel

Antwerpen

West Brabant

Rotterdam

Tilburg

Eindhoven

Amsterdam

Utrecht

Hamburg

Nürnberg

Blijkbaar wordt de aantrekkelijkheid van een locatie 
voornamelijk beïnvloed door: 1) de nabijheid van 
economische netwerken en strategische toegang tot 
transport 2) de nabijheid van klanten; en 3) beschikbaarheid 
en flexibiliteit van arbeid. Figuur 1 toont een zogenaamde 
'heat map' en toont de intensiteit van de logistieke activiteiten.

Gezien de aanwezigheid van de havens in Rotterdam en 
Antwerpen, kan het geen verrassing zijn dat de Benelux een 
leidende rol inneemt. Toch lijkt Centraal en Oost-Europa de 
achterstand snel in te lopen. Dankzij de nabijheid van grote 
en relatief welvarende gemeenschappen nemen Ile-de-
France (‘groot Parijs’) en meerdere locaties in Duitsland een 
prominente plek in op de ranglijst.

Het onderzoek benadrukt dat het vinden van het juiste 
evenwicht tussen opslag- en transportkosten de belangrijkste 
uitdaging blijft voor bedrijven. Het is een van de redenen 
waarom magazijn exploitanten verwachten dat bedrijven hun 
operaties verder zullen consolideren. Het komt erop neer dat 
de Europese distributienetwerken in toenemende mate de rol 
van nationale of lokale netwerken gaan overnemen.

Aanleiding voor veranderingen zijn vooral de algemene 
economische verwachtingen en marktontwikkelingen (zoals 
outsourcing!) Of zelfs onverwachte gebeurtenissen als de Brexit 
of de verkiezing van Trump. Maar op de micro-economisch 
niveau zien we vooral factoren als de brandstofprijzen, de 
beschikbaarheid van personeel en de lokale lonen.

Een overzicht van de 
belangrijkste locaties  
in Europa

Top  
ranglijst

Bron: Prologis onderzoek

Top 10 in Europa

2013 2018
1 Venlo Venlo

2 Antwerpen-Brussel Rotterdam

3 Rotterdam Antwerpen-Brussel

4 Rijn-Ruhr  Rijn-Ruhr  

5 Madrid Pan-Regionaal Roemenië

6 Luik  Ile-de-France

7 Centraal Duitsland Madrid

8 Pan-Regional Romania Luik  

9 Ile-de-France Frankfurt 

10 Düsseldorf  Centraal Duitsland 

Figuur 1

Simpel gesteld zullen de Europese 
distributienetwerken in toenemende 
mate  de rol van de nationale of lokale 
netwerken overnemen.



 

 

Veiligheid op de bouwplaats

Onderzoeken van het Nederlandse Supply Chain 
Management (SCM) laten bevindingen zien die vergelijkbaar 
zijn met die van Prologis. Ook zij zien een sterke 
economische groei in Centraal- en Oost-Europa.

Die opkomst wordt maar ten dele verklaard door de lage 
lonen. Meer significant lijkt de toegenomen goederenstroom 
vanuit Azië via de Zwarte Zee of over land via de Trans-
Siberische spoorverbinding, en daardoor wordt de opkomst 
van nieuwe logistieke knooppunten in Centraal-Europa versnelt.

Ook zorgt het snel groeiende BNP (Bruto Nationale 
Product) in deze regio voor een toegenomen vraag 
naar consumentengoederen. Deze komen ook aan via 
opkomende havens als Sint-Petersburg aan de Baltische zee 
en Novorossiejsk aan de Zwarte Zee. Tenslotte signaleert het 
SCM de groei van Valencia, Malta en Istanbul.

Steeds meer de lucht in?
De trend voor consolidatie kan tevens de omvang van 

het magazijn zelf beïnvloeden. Als de vraag naar moderne, 
efficiënte distributiecentra toeneemt zullen we waarschijnlijk 
ook getuige zijn van de opkomst van hogere magazijnen. 
Volgens Amerikaans vastgoedspecialist CBRE, kunnen we 
een doorbraak van hoogbouwmagazijnen en magazijnen 
met meerdere verdiepingen in Europa verwachten.

De eerste verklaring is geen verrassing: de beperkte 
beschikbaarheid van grond en / of de hoge grondprijzen. 
Echter, deze factoren bestaan al decennia in Europa. Het 
lijkt er meer op de groeiende rol van het orderpicken in het 
magazijn doorslaggevend gaat worden.

Het e-commerce kanaal heeft de orderpicktijden behoorlijk 
verkort en het magazijn is veranderd in een productiefaciliteit. 
Aangezien orderverzamelen relatief kostbaar is, zijn bedrijven 
nu volop op zoek naar mogelijkheden om dit proces zo 
effectief mogelijk te laten verlopen. 

Rollenbanen, label- en verpakkingsmachines, software 
voor voorraadbeheer; zij dragen allemaal bij aan een sneller 
proces. Maar de echte winsten in productiviteit worden 
geboekt in de hoogte. 

Smalle gangsystemen zorgen ervoor dat er meer 
goederen met vierkante meter kunnen worden opgeslagen. 
De reachtruck of smalle gangentruck vervangen de 
conventionele heftruck. De andere optie, bouwen in 
meerdere verdiepingen binnen hetzelfde pand, is vooral van 
toepassing van kleinere goederen, vaak in legbordsystemen 
in combinatie met rollenbanen en lift systemen. 

CBRE signaleert ook de trend naar meer city logistiek; 
een ontwikkeling waarbij magazijnen aan de rand van de 
grote steden verrijzen. Vooral bij grotere conglomeraties 
worstelt een logistieke vaak om de zogenaamde laatste 
mijl snel af te leggen. Consumenten kunnen dan beter 
bediend worden middels verticale opslagfaciliteiten. Deze 
zijn vaak geautomatiseerd, hetgeen ten goede komt aan de 
toegankelijkheid en snelheid van uitleveren.
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Modderige en hobbelige 
toegangswegen en rondscharrelende 
voormannen zijn slechts enkele van de 
obstakels voor een heftruckchauffeur 
op een bouwplaats. Hoe kan een 
ARBO professional op een dergelijke 
plek de risico’s verminderen en 
veiligheid verbeteren?  Gay Sutton 
brengt verslag uit.

Veilig werken met de 
heftruck op de bouwplaats

I n de bouwsector tref je een van de meest risicovolle 
werkomgevingen voor een medewerker en vooral 
heftruckchauffeurs staan vaak onder grote druk. Hun 

enige zorg is het ervoor zorgen dat alle werkzaamheden 
door kunnen blijven gaan. Metselaars willen hun bergen 
cement nu op deze plek geleverd krijgen en de loodgieter wil 
zo snel mogelijk zijn pijpleidingen weer ergens anders.

Daarnaast zorgt een bouwomgeving voor een aantal 
unieke uitdagingen, die de  ARBO professional moet zien 
te overwinnen. Afleverlocaties worden tijdens de bouw 
voortdurend gewijzigd en de locatie is ongunstig vanwege 
de wind, regen en modder. Bovendien krioelt het er van de 
mensen en lang niet alleen zijn ingehuurd door de aannemer.

Een goede planning is cruciaal 
Voor een maximale veiligheid rondom de materials handling 
activiteiten is het raadzaam om dit al voor de aanvang van 
de bouw te regelen. Volgens Paul Haxell, Voorzitter van 
het Britse IOSH (Institution of Occupational Safety and 
Health) Construction Group, is het markeren van kleurzones 
op de bouwtekeningen een effectieve methode. Doe dat 
vervolgens voor elke fase van het project.

Daaruit ontstaat een overzicht van de benodigde 
opslagplaatsen gedurende de hele bouw. Haxell vervolgt: 

Magazijnstellingen met smallere 
gangen bieden meer 
opslagcapaciteit per vierkante 
meter. In deze opstellingen 
vervangen reachtrucks of man-up 
trucks de meer traditionele 
heftrucks.

1.     De Cat® NR14-25N2 reachtruck is ideaal voor het werken 
in de smalle gangpaden van het moderne magazijn.

1

Altijd weer anders
Het Europese logistieke landschap is altijd 
dynamisch geweest, maar de recente economische 
ontwikkelingen hebben het tempo verder 
opgeschroefd. Logistieke hubs ontstaan op 
plaatsen die wij enkele decennia geleden nog als 
onderontwikkeld beschouwden en dit zal welvaart 
en nieuwe banen naar deze regio’s brengen. De 
traditionele logistieke centra en hun achterliggende 
supply chains zullen zichzelf opnieuw moeten 
uitvinden om hun bestaansrecht te continueren. 

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu



" Gezondheid en veilig werken  
is een zaak van iedereen”

“Vanuit de logistieke invalshoek gaat het erom dat alle 
werkzaamheden effectief kunnen worden uitgevoerd 
zonder elkaar in de weg te lopen en dat er veilig kan worden 
rondgelopen,” legt Nick Wing, Senior Health and Safety 
Manager van Skanska uit. “Het helpt ook bij het bepalen 
van de opslagplaatsen en wanneer materialen een nieuwe 
locatie nodig hebben. De uitkomsten van de bijeenkomsten 
worden weergegeven op plattegronden zodat het voor 
iedereen duidelijk is.”

Als alle zones zijn bepaald, kunnen rij- en loopzones 
van elkaar worden gescheiden door oversteekplekken en 
barrières. De voortdurende veranderingen op de bouwplaats 
maken het voor de voetgangers of chauffeurs verleidelijk om 
hier en daar de route af te snijden.

“Als de bouw op volle snelheid is, kan het voorkomen dat 
een bepaalde route de volgende dag alweer geen goede 
optie is. Het gevaar bestaat dan dat de medewerkers gaan 
besluiten om hier en daar een barrière te verplaatsen of 
stukken af te snijden. Dit kan echter het hele logistieke plan 
in duigen laten vallen.” Om dit probleem aan te pakken is het 
noodzakelijk om voortdurend de bouwplaats te inspecteren 
en in de gaten te houden.

De regels op de bouwplaats
De materialen die bij de bouwplaats afgeleverd worden, 
moeten zo snel mogelijk van de openbare weg naar de 
daarvoor bestemde en voorbereide opslagplek. Bij de grotere 
bouwprojecten zijn de leveranciers en aannemers het gewend 
om te worden beoordelen op het gehanteerde ARBO beleid 
en processen. De veiligheidsmaatregelen zijn vaak in de 
contracten opgenomen en de uitvoering wordt gevolgd. 

Skanska neemt dit soort maatregelen erg serieus. “het 
is vervolgens belangrijk dat de plannen ook werkelijk 
uitgevoerd worden,” vertelt Wing. Het blijft niet alleen bij 
toezicht. Voor een juiste uitvoering moeten ook alle partijen 
goed geschoold worden. “Wij werken momenteel met het 
CITB (Construction Industry Training Board) om de mensen 
die zorg dragen voor de aan- en afvoer van materialen de 
juiste training krijgen.”

Het in goede banen leiden van de werkzaamheden is 
belangrijk in alle sectoren. Op de best georganiseerde 
bouwplaatsen worden kostbare materialen in een container 
bewaard en de minder weergevoelige materialen krijgen een 
plek met een duidelijke afscherming. Materialen die op de 
aanvoerroutes blijven liggen of niet netjes worden opgeslagen 
kunnen een potentieel gevaar vormen. “Wij kunnen natuurlijk 
niet voorspellen of er veel of weinig regen gaat vallen”, vertelt 
Haxell,” en dus hebben we ook weinig controle over hoe 
slechts de routes worden door al het bouwverkeer.”

Men moet er dus voor zorgen dat de bouwplaatsen goed 
toegankelijk zijn zodat er veilig en efficiënt geleverd kan 
worden. Echter, de kosten hiervoor moeten in de planning en 
de contracten zijn opgenomen. Zoals ook Haxell aangeeft, 
maken de aanzienlijke kosten van enkele tonnen voor 
wegvoorbereiding, -onderhoud en –reparatie soms het verschil 
of de aannemer de klus krijgt of niet. Mede daardoor speelt 
het juist anticiperen op omstandigheden een belangrijke rol, 
evenals het managen van de verwachtingen van de klant. 

Op de voortdurend veranderende 
bouwplaats kan het erg verleidelijk 
zijn voor voetgangers om de reguliere 
wegen te omzeilen of af te snijden. 
Datzelfde geldt ook voor 
voertuigbestuurders. 

Een veiligheidscultuur
Van heftruckchauffeurs wordt verwacht dat zij goed 
opgeleid zijn en capabel zijn. Het is vervolgens de taak van 
de opzichter van de werkplaats om ervoor te zorgen dat zij 
hun taken kunnen uitvoeren en dat er een werkplek ontstaat 
waar medewerkers vrij uit hun mening kunnen geven over 
problemen of ideeën ter verbetering mogen aandragen 
zonder negatieve gevolgen. Zij kennen de situatie het beste 
en zullen risico’s eerder onderkennen dan anderen.

Bij Skanska passen zij een, zoals omschreven door 
Wing, een veiligheidsprogramma gebaseerd op gedrag. 
Het bekommert zich om alle werkgevers en bevordert het 
rapporteren van risicovolle gebeurtenissen of situaties. 
Men kan zelfs de werkzaamheden tijdelijk laten stoppen. 
“Gezondheids- en veiligheidsaspecten,” zo gaat Wing verder, 
“vallen onder eenieders verantwoordelijkheid. Dus voor 
iedereen die aan het werk is op onze projecten.”

De instrumenten
Om veilig te kunnen werken heeft de heftruckchauffeur een 
goed zicht rondom nodig, vooral bij het achteruitrijden of het 
manoeuvreren in een krappe ruimte. Achteruitkijkspiegels 
en camera’s zijn erg zinvol, maar deze sector maakt ook 
veelvuldig gebruik van helpers, die de collega’s voorzien van 
aanwijzingen en chauffeurs zo helpen te laden en te lossen.

Een ander probleem kan het communiceren met een 
collega zijn, vooral als dat over een grotere afstand moet 
gebeuren. Veel bedrijven hebben immers het gebruik van 
de mobiele telefoon door bestuurders van machines of 
voertuigen verboden. De reden daarvoor is overduidelijk.

“Het laatste dat je wilt zien gebeuren,” zo vertelt Haxell,” 
is dat een smartphone geluiden maakt terwijl de bestuurder 
een last op een bepaalde hoogte moet wegzetten en daarbij 
de handsignalen van zijn collega in de gaten moet houden.” 
Veel bedrijven kiezen voor een technologische oplossing, 
maar dit werkt alleen als het management het onmogelijk 
maakt om de regels te negeren. 

Het beperken van de risicovolle situaties in de bouw is 
een kwestie van gedegen planning, continu monitoring van 
de omstandigheden en veranderingen, en luisteren naar 
de medewerkers op de werkvloer. Als al deze zaken goed 
worden opgepakt, kan de sector blijven werken aan het 
verbeteren van de veiligheid en efficiency van haar materials 
handling activiteiten.

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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“Door dit visuele hulpmiddel kun je de verkeersroutes 
zien ontstaan tussen opslag en werkgebieden en kan je 
anticiperen op de ontwikkelingen.”

“Zie het maar als een business model: je maakt een 
strategisch plan, werkt tactieken uit voor het aansturen  
van de verkeersstromen, leveringen en materials handling,” 
legt Haxell uit. 

Het vooraanstaande bouwbedrijf Skanska past een 
speciale techniek, genaamd samenwerkende planning, toe 
op al haar projecten. Het gaat hier vooral om de logistiek. 
Als het bouwplan gereed is, komen de aannemer en alle 
leveranciers bijeen om de planning te maken.

Bij aanvang gaat het om een ruwe planning voor de eerste 
8-tot-12 weken, waarna de details worden uitgewerkt in een 
maandelijks, wekelijks en zelfs dagelijks plan. Gedurende de 
bouw zullen deze overzicht regelmatig bijgesteld worden.

Veiligheid op de bouwplaats

1.    Paul Haxell, voorzitter van de IOSH 
(Institution of Occupational Safety 
and Health) Construction Group.1

VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID OP DE 
WERKPLEK 

Aantal ongevallen op de werkvloer in de bouw –   

ca. 3,050 per 100,000 medewerkers

Bron: UK Health and Safety Executive voor de periode  
2015 tot 2016

Dit is significant hoger dan het gemiddelde in 
andere sectoren –

1,920 per 100,000 medewerkers.

Het aantal ongevallen in de bouw wordt 
slechts overtroffen door de sector van de 
landbouw, visserij en bosbouw: 

 4,390 per 100,000 medewerkers.

Het inschatten van risico’s speelt een cruciale rol in de 
planning van veiligheidsmaatregelen en dat geldt voor 
alle fasen van de bouw.

Haxell geeft een waarschuwing: "Een 
risicobeoordeling of – inventarisatie moet een in 
een levend document gevat zijn. Het onderzoekt de 
problemen, identificeert van de juiste manieren om 
deze risico's te beheersen en het document moet gelijk 
worden bijgewerkt als zaken veranderen of gevaren 
ontstaan. Hoe doe je dat? Praat met de machinisten of de 
voetgangers die gebruik maken van de looproutes etc. "

2

2.     Goed uitzicht rondom, zoals bij de 
Cat® DP70N heftruck, is essentieel 
om veilig te kunnen werken.

22%  
tijdens het heffen 
en hanteren van 
goederen

11%  
door aanrijding  
met een object

Waarvan:

RISICOBEOORDELING

Bezoek de  
IOSH website

Bezoek de  
Skanska website
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Een ongediertebestrijder vinden
Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld moeten op zoek naar 
leden van de Britse Pest Control Association - www.bpca.org.uk; deze 
zijn namelijk verplicht om aan een reeks kwaliteitscriteria te voldoen. Een 
Europese norm voor Pest Management Services, EN 16636, is onlangs 
ingesteld en een aantal bedrijven hebben nu deze certificering al behaald.

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Ongediertebestrijding en de wet
Als u handelt in levensmiddelen of ingrediënten, hetzij voor 
menselijke consumptie of als diervoeding, dan moet u zich 
houden aan de EU-wetgeving. De basis is vastgelegd in de 
EU General Food Law verordening nr. 178/2002, en elk land 
kan dan zijn aanvullende eisen opstellen.

Er bestaat ook wetgeving met betrekking tot de 
verspreiding van uitheemse soorten die  schadelijk kunnen 
zijn voor de menselijke gezondheid, gewassen, andere 
economische sectoren of simpelweg de balans in de natuur 
verstoren. De EU verordening 2016/1141 bevat een lijst van 
de zorgwekkende diersoorten.

Daarnaast vaardigt de EU wetten uit met betrekking tot 
het gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen. 
In plaats van zelf hiermee aan de slag te doen, is het 
beter om dit te over te laten aan een professionele 
ongediertebestrijder die de wet kent.

Hoe wordt ongedierte bestreden?
Allereerst moet een professional de locatie onderzoeken, 
de bestaande plagen inschatten, risico’s evalueren en dan 
een reguliere controle inplannen. Hier zijn een aantal die 
vervolgens genomen kunnen worden, afhankelijk van de 
inschatting van de specialist:

•  Houd alle mogelijke toegangspunten zoveel mogelijk 
afgesloten - met inbegrip van de laadperrons en de andere 
deuren, geparkeerde voertuigen en voetgangers doorgangen

•  Installeer barrières zoals goed afgesloten, zelfsluitende 
deuren, rolschermen en luchtgordijn deuren 

•  Installeer obstakels tegen ongedierte, zoals netten tegen 
duiven en andere vogels

•  Zorg voor een ongediertevrije zone rondom uw magazijn. 
Verwijder in deze zone alle  vegetatie en vraag, indien 
nodig, uw ongediertebestrijder de zone te controleren

•  Houd het terrein netjes en schoon, inclusief van 
kantines - en zorg ervoor dat de gebruikte verpakkingen 
van levensmiddelen (voor recycling) afgeschermd wordt 
bewaard zodat het geen ongedierte zal aantrekken

•  Zorg ervoor dat ratten en muizen geen toegang hebben tot 
voedsel, water of onderdak. Dat zijn bijvoorbeeld ruimten 
in muren, daken en ventilatieschachten. Houdt er rekening 
mee dat sommige dieren verticale leidingen kunnen 
gebruiken om naar hoger gelegen plekken te verkassen

•  Houdt bij de lay-out van uw stellingen ruimte voor een 
inspectiegang tussen de producten en de achterwand, 
zodat plagen tijdig ontdekt kunnen worden

•  Zorg ervoor dat de medewerkers sporen van besmetting 
weten te herkennen en dat zij weten hoe zij een verzoek 
voor ongediertebestrijding kunnen indienen

•  Controleer elke binnenkomende zending op de mogelijke 
aanwezigheid van ongedierte zoals knaagafdrukken, 
versnipperd karton of vergruisd materiaal

•  Breng afscheidingen tussen verschillende productsoorten 
aan om kruisbesmetting te voorkomen

•  Geef voorraden regelmatig een andere locatie, zodat 
ongedierte minder tijd heeft om zich te nestelen. Als locaties 
leeg zijn, inspecteer ze regelmatig en houdt ze schoon

•  Reinig regelmatig vrachtwagens, containers en andere 
transportmiddelen. Zorg ervoor dat de parkeerterreinen 
ongediertevrij blijven

•  Denk na over de gehele supply chain en niet alleen uw eigen 
magazijnen – kunnen uw leveranciers een risico vormen?

•  Registreer alle rapporten over ongedierte, alle uitbraken en 
de getroffen maatregelen - dit zal alter nuttig zijn voor een 
ongediertebestrijder om een plan van aanpak op te zetten

De toegevoegde waarde van een 
professionele ongediertebestrijder

De kennis en ervaring van een professionele bestrijder 
leidt altijd tot een kostenvriendelijke, preventieve 
aanpak. Daarnaast heeft hij toegang tot alle moderne 
bestrijdingsmiddelen en – technieken.

Laat methoden als het zetten van vallen, vergiftigd lokaas, 
ontsmetten of het gebruik van chemicaliën over aan de 
professional. De moderne technologieën omvatten onder 
meer  afschrikkende geluiden en geuren, groeiregulatoren 
voor insecten, lokstoffen en andere lokmiddelen. Er zijn ook 
online systemen die kunnen helpen bij het registreren van alle 
activiteiten en snel hulp kunnen inschakelen.

In het ideale geval gebruikt de ongediertebestrijder een 
geïntegreerde aanpak. Het gaat om een combinatie van fysieke, 
chemische en biologische werkwijzen om het ongedierte onder 
controle te houden en dat op een budgetvriendelijke manier en 
met minimaal gebruik van pesticiden.

Wij weten allemaal dat het slordig hanteren van pallets door een 
heftruck nadelige gevolgen voor de lading tot gevolg kan hebben.   
Mark Nicholson zal in dit artikel aantonen dat een kleine 
muiskeutel al dezelfde ongewenste resultaten kan opleveren.

ONGEWENSTE GASTEN 

Of het gaat om uitwerpselen, een veer, nestmateriaal 
of een insect; elk bewijs van een mogelijke 
besmetting door ongedierte kan leiden tot het 

afwijzen van producten. Zelfs als het om een non-food 
vracht gaat en zelfs bij individueel verpakt artikelen, dan 
bestaat nog steeds een grote kans dat een klant de lading 
zak weigeren als blijkt dat de container verontreinigd is.

Ongedierte houdt van logistiek
Magazijnen, distributiecentra en de bijbehorende 
logistieke goederenverplaatsingen zijn een ideale plek 
voor ongedierte. Zij vinden op eenvoudige wijze een plekje 
in de supply chain via bijvoorbeeld laadperrons of via 
medewerkers en bezoekers. En vervolgens vinden zij hun 
weg naar alle mogelijke magazijnen verderop in de keten.

Eenmaal in het magazijn vindt ongedierte al snel de ideale 
omstandigheden om in te leven en zich voort te planten. Het 
gaat op zoek naar de plekjes met de gewenste temperaturen 
en beschutting. Ook opgeslagen goederen kunnen dienen 
als nest of als voedsel. 

Misschien heeft u tot op heden nog geen problemen op 
dit gebied gekend, maar elke voorzorgsmaatregel dient 
getroffen te worden. Een professionele ongediertebestrijder 
kan besmettingsgevaar detecteren en bestrijden, waardoor 
u behoedt wordt voor vervelende verrassingen en onnodige 
hoge kosten.  Belangrijk is dat de aanpak niet alleen gericht 
is op uw eigen magazijnen, maar ook potentieel gevaar in de 
supply chain.

De kosten van het negeren van 
risicovolle situaties door ongedierte
Hieronder volgen enkele redenen waarom u maatregelen 
zou moeten treffen om uw zaak te beschermen:

•   Steeds strengere voedsel wetgeving en veeleisende 
klanten - besmette producten worden onverkoopbaar

•   Verlies van reputatie, klanten en contracten

•   Compensatie eisen van klanten waar besmette  
goederen zijn terechtgekomen

•   Moreel personeel – wie wil er nu in een besmet  
magazijn werken?

•   Verspreiding van ziektes door geïnfecteerd voedsel of 
lucht – wist u dat de uitwerpselen of veren van een duif 
meer dan 60 verschillende ziektes kan bevatten?

•   Schade door knagen en weggraven   - vooral elektrische 
bedrading is populair bij knaagdieren

•   Corrosie van metalen structuren door uitwerpselen van vogels

•   Vervolging vanwege het niet voldoen aan hygiëne 
voorschriften

•   De uitgaven voor het bestrijden van ongedierte – deze zijn 
altijd fors hoger dan de kosten voor preventieve maatregelen

Hoewel al het leven een rol speelt in de voedselketen, kunnen sommige dieren als  
ongedierte bestempelt worden als zij op de verkeerde plekken gaan leven. Dat zijn bijvoorbeeld:

– vooral ratten 
en muizen

– vooral wilde 
duiven en meeuwen 

die aangetrokken 
worden door 

weggegooid voedsel

- zoals in biscuits, 
bloem, rijst en granen 

en meelmotten

– denk aan 
houtworm kevers

- kakkerlakken, 
huisvliegen en nog 

veel meer

Wat is het belangrijkste ongedierte?

Knaagdieren 

Vogels
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1.     Muizen en ratten staan hoog 
op de lijst van ongewenste 
gasten in het magazijn. 

2.     Een enkele muizenkeutel kan net 
zo rampzalig zijn als een botsing 
met een rijdende heftruck.

3.     Het bestrijden van ongedierte 
op een modern wijze is veel 
geraffineerder dan dit.

4.     Ongedierte kan op vele manieren 
de supply chain binnendringen.

2
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Waarom ongediertebestrijding zo  
belangrijk is in de logistiek en warehousing
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www.catlifttruck.com

Whatever materials handling equipment  
you need, our global network of Cat lift trucks 
dealers is equipped to provide the solution.

Our constant investment in selecting, 
developing and supporting our dealer 
network ensures you receive not just the  
best equipment but the best service, advice 
and support in the industry.




